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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
    Nr 18         4 tot en met 17 september 2022 

 
 

De Camino doen; 

niets zal mij ontbreken bij de Heer 

 

Op 4 september vertrekt pastoor Skiba op pelgrimstocht naar 

Santiago de Compostella. Deze bedevaartstocht naar de plek waar 

Jacobus de Meerdere is begraven en wordt vereerd, wordt al sinds 

de negende eeuw afgelegd. Met de Sint-Jakobsschelp als wegwijzer 

zal de pastoor de lange tocht van zo’n 850 km vanaf de Pyreneeën 

naar dit Spaanse pelgrimsoord te voet afleggen. Dat is zowel fysiek 

als mentaal een hele opgave voor hem. Op zondag 28 augustus j.l 

ging hij voorlopig voor het laatst in de Sint- Martinuskerk te 

Hoogland. In de maand november komt hij weer terug. Na afloop 
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van deze viering ontving hij uit handen van Han van Schagen een 

Sint-Jakobsschelp en een insigne, waarop ook een motief staat van 

deze schelp. Han sprak deze woorden tot hem: 

“U gaat ons tijdelijk verlaten en vandaag is het dus voorlopig de 

laatste keer dat u in de Sint Martinus voorging. U gaat een tocht 

maken naar Santiago de Compostella. Een tocht van fysieke 

inspanning, maar ook een tocht van bezinning, een tocht om tot rust 

te komen. Vele mensen maakten al deze tocht en velen zullen hem 

nog maken. Nu staat u voor deze uitdaging en u mag zich ook een 

pelgrim noemen. De tocht heeft als symbool de Sint-Jakobsschelp 

en de hele route wordt daarmee ook bewegwijzerd. Iedereen die 

veel en lang wandelt, weet dat je de juiste hoeveelheid bagage moet 

meenemen en nooit te veel; je moet het allemaal maar sjouwen. 

En toch willen wij u iets meegeven. Ik heb begrepen dat u op uw 

tocht vele kapelletjes en kerken zult bezoeken. Misschien zelfs 

voorgaan of net zoals ik en vele anderen gewoon in de banken zult 

plaatsnemen. Het lijkt ons leuk om bij al deze bezoeken aan kapel 

en kerk een stempel te verzamelen. Vandaar dat wij u een lege Sint-

Jakobsschelp willen meegeven, waarop al deze stempels verzameld 

kunnen worden. Vandaag te beginnen met die van de Sint- 

Martinuskerk, volgende week in de Onze Lieve Vrouw van 

Altijddurende Bijstand in Bilthoven. Ik wil u deze Sint-Jakobsschelp 

overhandigen en u heel veel inspiratie, veel ontmoetingen, mooie 

gesprekken en rust toewensen. 

Tot slot, een stukje uit tekst van Huub Oosterhuis uit het lied: Op 

mijn levenslange reizen (het 3e couplet): 

Spoorloos trok voorbij de twijfel, waar ik lag. 

De liefde keerde, 

Zag mij, bracht mij drank en spijze, 

deed mij opstaan uit de dood. 
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Nog een leven zal ik reizen. 

Nooit meer zonder reisgenoot. 

Lees verder op de site: https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/28/de-

camino-doen-niets-zal-mij-ontbreken-bij-de-heer/ 

Bekijk een korte reportage op youtube. Ga 
naar: https://www.youtube.com/watch?v=iq_BcrvpKrM 

De torenmonstrans en miskelk van de Sint- 

Martinuskerk 

 

Afgelopen week kwam het verenigingsblad: De Bewaarsman van de 

Historische Kring Hoogland uit. In dit blad is een artikel geplaatst 

rondom de torenmonstrans en de miskelk van de 

geloofsgemeenschap Sint Martinus. Het is afsluiting van een 

drieluik. "In mem(oriam) fam. Pieck” 

In De Bewaarsman 2021, no 2, stond al een artikel over het 

baldakijn van de Sint- Martinuskerk en in De Bewaarsman 2021, no 

3, over het tabernakel. In het derde artikel komen de bijzondere 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/28/de-camino-doen-niets-zal-mij-ontbreken-bij-de-heer/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/28/de-camino-doen-niets-zal-mij-ontbreken-bij-de-heer/
https://www.youtube.com/watch?v=iq_BcrvpKrM
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torenmonstrans en de miskelk aan bod die de geloofsgemeenschap 

Sint Martinus rijk is, en die elk een rol vervullen op Sacramentsdag. 

De maker en vervaardiger van zowel de torenmonstrans als de 

miskelk is J.A.B. van Roosmalen. Hij richtte in 1887 zijn bedrijf op in 

Utrecht en dit bestaat heden ten dage nog steeds. Drs. Pia 

Verhoeven, erfgoedspecialist/consulent kunstzaken van het 

Aartsbisdom Utrecht bij het Museum Catharijneconvent Utrecht, 

leverde op verzoek van Gerard Hilhorst een beschrijving aan van 

beide voorwerpen. 

Lees verder op: https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/26/de-

torenmonstrans-en-miskelk-van-de-sint-martinuskerk/   

Dit artikel is geschreven door Drs. Pia Verhoeven, 

erfgoedspecialist/consulent kunstzaken en Arie van den Heuvel van 

de (Historische Kring Hoogland) 

 

Een Huiskamer op Zolder 

 

Hallo, wij zijn Liselore en Lieve van het jeugdkoor. Wij zijn heel actief 

in de kerk, want Lieve is misdienaar geweest en Liselore is acoliet. 

We willen jullie graag informatie geven over de zolder in de Sint 

Martinus die we willen gaan verbouwen. 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/26/de-torenmonstrans-en-miskelk-van-de-sint-martinuskerk/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/26/de-torenmonstrans-en-miskelk-van-de-sint-martinuskerk/
https://www.catharijneconvent.nl/onze-mensen/
https://www.catharijneconvent.nl/onze-mensen/
https://historischekringhoogland.nl/
https://historischekringhoogland.nl/
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Hoe gaan we het geld inzamelen? 

We gaan verschillende dingen maken die we gaan verkopen, we 

gaan collectes houden in de kerk en we gaan verschillende 

activiteiten doen om met de jeugd geld in te zamelen. 

Wat doen we met het geld? 

We willen graag de zolder verbouwen tot een echte plek voor de 

jeugd. 

Maar we denken zeker niet alleen aan onszelf. Wij zijn gezegend, 

omdat we in NL wonen, het goed hebben hier en vaak mooie spullen 

om ons heen hebben. Daarom geven we bij elke € 5000,-- die wij 

hebben opgehaald, €100 aan Habitat for Humanity. 

Waarom willen wij een eigen plek op de zolder? 

U vraagt zich misschien af: waarom zou ik doneren aan de oude 

zolder? 

Wij willen de zolder omtoveren tot een tienerhonk. Dit, omdat wij 

vinden dat er te weinig leeftijdsgenoten in de kerk zitten en vooral te 

weinig tieners!! Meestal als er leeftijdsgenoten van ons in de kerk 

zitten, is dit voor een communie-/vormsel-/doopviering. Of ze worden 

meegenomen/gedwongen door hun ouders. 

Wij willen eigenlijk dat ze vanzelf naar de kerk willen komen. Dat ze 

kunnen chillen in het tienerhonk en we willen meer voor de kerk en 

de mensen in de kerk betekenen. 

Wat gaan we doen met elkaar? 

- We willen meer met de jeugd en onze leeftijdsgenoten over God 

praten. 

- We willen meer een jongerengroep worden, meer jeugd naar de 

kerk krijgen. 

- We willen een leuke groep vormen met leeftijdsgenoten 

(verschillende leeftijden) 

- We willen meer ons geloof uiten. 

- We willen meer leuke uitjes met elkaar doen / spelletjes spelen. We 

hebben bijvoorbeeld al een karaokeavond gehad, laser gamen en 

https://habitat.nl/
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elk jaar is er een BBQ. 

- En nog veel meer leuke dingen doen / bespreken / ondernemen. 

Als er nog vragen zijn, kom dan gerust eens langs en stel ze aan 

ons! We wensen jullie nog een fijne zondag! 

Groetjes Liselore en Lieve! 

Zaterdag 10 september a.s.openstelling  

Sint-Martinuskerk tijdens Open Monumentendag 

 
Zaterdag 10 septembera.s. wordt de Sint -Martinuskerk opengesteld 

voor iedereen in het kader van de Open Monumentendag. De 

openstelling is van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

  

De Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland zal een 

aantal activiteiten gedurende de dag organiseren: 

  

 Orgelspel en andere muziek 

 Rondleiding in en om de kerk 

 Torenbeklimming en bezichtiging van de gewelven 

 Koffie met koek 

 

Tijdens de openstelling zal de projectgroep HUISKAMER OP 

ZOLDER (zie hierboven) een markt organiseren.  

Meer info: https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/29/huiskamer-op-

zolder/ 

  

Wij hopen jullie allemaal te begroeten. 

  

Vriendelijk groet, 

Rob Goeman 

  

Secretaris en voorzitter a.i. Stichting Vrienden van de St. 

Martinuskerk Hoogland 

www: info@vriendenvanmartinus.nl 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/29/huiskamer-op-zolder/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/08/29/huiskamer-op-zolder/
mailto:info@vriendenvanmartinus.nl
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Open Monumentendag: kom langs bij de Kapel 
van Coelhorst! 

 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september, Open Monumentendag, is 

de Kapel van Coelhorst opengesteld voor het publiek. Dat is 

bijzonder, want verder is de kapel gesloten. Dat heeft te maken met 

de bijzondere functie als mausoleum, waarin overleden bewoners 

van Huize Coelhorst zijn bijgezet. 

Wandelend, hardlopend of fietsend door Hoogland-west bent u 

ongetwijfeld langs de kapel gekomen. Misschien een beetje water 

gedronken, wat gewandeld over het kerkhof en genoten van de 

serene rust. Misschien heeft u ook even aan de deur van de kapel 

gevoeld of die open was…. Gesloten! Maar nu is uw kans: kom 

langs bij de kapel voor bezichtiging en toelichting door leden van het 

bestuur van de Stichting Kapel van Coelhorst.  

Deze Stichting beheert de kapel, ziet toe op het onderhoud en zorgt 

er in het algemeen voor dat de kapel ook voor onze kinderen en 

kleinkinderen behouden blijft. Het bestuur is samengesteld uit de 

geledingen van Hoogland: de Inham, Vereniging Dorpsbelangen, de 

Sint Martinus, de Historische Kring en de huidige bewoners van 

Huize Coelhorst.  

Voor de jaarlijkse onvermijdelijke kosten van de Stichting doen we 

een beroep op de Hooglandse samenleving. Als bestuurslid vanuit 

de Sint- Martinusgeloofsgemeenschap ben ik op pad gestuurd om 

jaarlijks € 100 bij elkaar te sprokkelen. Helpt u mij een handje? Dat 

kan tijdens de Open Monumentendag, maar ook op 

bankrekeningnummer NL90 RABO 0123 0898 83 t.n.v. Stichting 

Kapel van Coelhorst. 

Laten we er samen voor zorgen dat deze parel van Coelhorst 

behouden blijft! 

 

Henk Kruisselbrink 
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Het Sint-Martinuskoor en het Parochiekoor 
Hoogland doen weer een beroep op u  

                 Rabo ClubSupport 
 

                 Rabobank Midden Nederland 
 
Ook dit jaar doen het Sint-Martinuskoor en het Parochiekoor 

Hoogland weer mee aan de jaarlijkse actie Rabo ClubSupport van 

de Rabobank 

 

Dit is een initiatief waarbij lokale banken coöperatief dividend 

investeren in de lokale samenleving. Dat doen ze door Rabobank- 

leden te laten stemmen op verenigingen en stichtingen in het 

werkgebied van de bank. Zo versterken ze de lokale samenleving. 

Een sympathieke actie. 

 

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen  

van maandag 5 tot en met dinsdag 27 september. 

U krijgt daarvan bericht van uw bank of kijk op 

Rabobank.nl/clubsupport  

We hebben een goede bestemming 
voor uw bijdrage. 

Sint- Martinuskoor 

Door korte projecten op te zetten, hopen we geïnteresseerde 

zangers aan te trekken die zich (nog) niet vast aan een koor willen 

binden. In de workshops die we bij de Rabobank gevolgd hebben, 

kregen we handvatten om deze mensen te zoeken en te vinden. Aan 

een mooi project zijn kosten verbonden. Hiervoor en aan het 

scheppen van de randvoorwaarden, willen wij het geld van de 

clubkasactie besteden.  
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Het Parochiekoor 
Het Parochiekoor zal het besteden aan onkosten van de dirigent en  

organist en de noodzakelijke vernieuwing van muziek en opslag 

media. Verder hebben we nog kosten t.g.v. ons 45- jarig jubileum.  

 

Dus aan alle leden van de Rabobank vragen  wij:  

Stem op het Sint- Martinuskoor, het Parochiekoor Hoogland en 

liefst op  allebei.  

 

We zullen er heel blij mee zijn. 

Dank u wel,  

 

Sint- Martinuskoor  en Parochiekoor Hoogland. 

 

Amersfoortse kerken steunden asielzoekers  

in sporthal Zielhorst 

 

Na een oproep van de gemeente Amersfoort hebben Amersfoortse 

kerken gezamenlijk € 5.756 opgehaald voor leefgeld aan 

asielzoekers, die verblijven in sporthal Zielhorst te Amersfoort. De 

Raad van Kerken, die hierbij het initiatief nam, spreekt van een 

succesvolle inzameling.  

 

Met het opgehaalde bedrag is namelijk voldaan aan de vraag van de 

gemeente om 100 asielzoekers 4 weken te voorzien van leefgeld. 

Volgens geldende regelgeving (richtlijn leefgeld COA) bedraagt het 

leefgeld € 13 per persoon per week; in totaal dus voor een periode 

van 4 weken voor 100 personen een bedrag van € 5.200.  

 

De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie hadden de gemeente Amersfoort eerder al 

dringend gevraagd om opvang te bieden aan asielzoekers, ter 

ontlasting van de overbelaste opvang in Ter Apel. De gemeente was 

bereid om 4 weken noodopvang te bieden in sporthal Zielhorst 
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bestaande uit een slaapplek, gelegenheid tot douche/toilet en drie 

maaltijden per dag (bed, bad en brood).  

 

De verstrekking van leefgeld betrof in eerste instantie 4 keer een 

wekelijkse sessie in de sporthal. Tegen het einde van deze periode 

kwam de gemeente Amersfoort met de mededeling dat de sporthal 

voor nóg 2 weken beschikbaar werd gesteld aan het COA. Het 

verzoek was om ook voor deze weken de verstrekking van 

leefgelden te verzorgen. De Raad van Kerken heeft dit verzoek 

positief beantwoord. 

 

Op 8 augustus zijn er ijsjes uitgedeeld aan de asielzoekers, om 

afscheid van ze te nemen. De sporthal Zielhorst is vanaf 15 

augustus weer nodig voor de normale sportactiviteiten, zodat er een 

eind kwam aan de inzet van de sporthal voor de noodopvang van 

asielzoekers. Het uitdelen van de ijsjes was een initiatief van 

wijkbewoners Zielhorst, dat de Raad van Kerken financieel 

ondersteunde.  

 

Voor nadere informatie:  

Jennie Harmelink,  

lid Taakgroep Kerk en Samenleving Raad van Kerken Amersfoort, 

Diaconaal Opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort en 

Protestantse Gemeente Hoogland, Amersfoort-Noord  

email: jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl 

tel: 033 – 4 63 77 95 / 06 – 40 30 73 82 

 

Uitvoeringen musical Kaïn 

 

In de periode eind augustus – eind september worden de puntjes op 

de i gezet van musical Kaïn in Amersfoort-Noord/ Hoogland. Daarna 

is het tijd om die te laten zien en horen!  

De uitvoeringen zijn in het Icoontheater, Leeghwater 1-3 in 

Amersfoort-Vathorst op: 



11 

 

rijdag 7 oktober en 

zaterdag 8 oktober om 19.30 uur 

14.00 uur 

Elke voorstelling duurt circa 2 uur en een 

kwartier en er is een pauze halverwege. 

Bestel nú kaarten voor de musical via 

www.musicalkain.nl. Deze kosten € 12,50 

voor 18 jaar en ouder en € 10 tot 18 jaar. 

Meehelpen kan ook! 

Wie wil assisteren met het begeleiden van 

de bezoekers tijdens uitvoeringen, EHBO 

kan verlenen als dat nodig is, of kan helpen bij het opbouwen van 

het decor is welkom!  Aanmelden kan via info@musicalkain.nl  

 

Sam’s Kledingactie  

in Hoogland en Hooglanderveen.  

 

Eind september vindt in Hoogland en Hooglanderveen weer de 

jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare 

kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 

afgeven in  

Hooglanderveen bij het Dorpshuis de Dissel, Disselplein 6,  

op woensdag 28 september van 16.00-18.00 uur en van 19.00-

20.00 uur.  

 

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee 

één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.  

 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl of bellen naar  tel.  088 20 80 100.  

Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 

mailto:info@musicalkain.nl
http://www.samskledingactie.nl/
http://zindex033.nl/
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DOOPVIERING  
 
Op 18 september worden om 13.00 uur 2 kinderen door pastor 

Mauricio Meneses in de St. Martinus gedoopt. 

Jan Spiro Jaimy Risti en Amra Lucia Helena Mac Donald. 

 

OVERLEDEN 
 
Op 21 augustus is op 92- jarige leeftijd overleden mevrouw Jacobina 

Siska Hartman-Hovingh. 

Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 augustus j.l. in de 

Martinuskerk. Daarna heeft de bijzetting plaatsgevonden op ons 

kerkhof de Langenoord. 

 
IN MEMORIAM 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 4 september 2022 
Jaargedachtenis: 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk. 
 
Intentie: 

Jan Emond; 
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 
Jeroen van Ophoven; 
Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 
Xiaoyung. 
 
Zondag 11 september 2022 
Jaargedachtenis: 

H.G. Nieuwenburg - van den Hoef. 
 
Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk  
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H.G. Nieuwenburg; 

Gerbrand Voorburg en familie; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 

Xiaoyung. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 36    vervolg week 37 
  
Zondag 4 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Gemengd Koor H. Kruis. 

 

Donderdag 8 september om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 
 
week 37 
 
Zondag 11 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Parochiekoor Hoogland 
samen met het Dameskoor St. 
Henricus. 
 
Donderdag 15 september om 
09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 

Vrijdag 16 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Vrijdagmorgenviering. 
 
week 38 
 
Zondag 18 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint- Martinuskoor. 
 
Zondag 18 september om 
13.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Doopviering. 
 
Donderdag 22 september om 
09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 
Hoogenboom. 
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Hoogenboom. 
 
 
 

Zaterdag 24 september om 
19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken F. Sieraal; 
Eucharistische Aanbidding. 

 

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 18 september 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 15 september 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

